Gebruikersplatform Bentwoud

GPB 18-17
Verslag vergadering Gebruikersplatform Bentwoud
Gehouden op: donderdag 17 mei 2018
De Tas te Benthuizen
Aanwezig: 31 personen
Afgemeld: 16 personen
1. Welkom, opening en mededelingen
Voorzitter Oscar de Groot opent de vergadering en heet eenieder welkom. In het bijzonder verwelkomt hij de nieuwe boswachter beheer Jaap Meere. Daarnaast heet hij de heren Arie van der Graaf (BOA Staatsbosbeheer) en Mart de Boer (wijkagent Benthuizen)
hartelijk welkom.
De voorzitter vraagt of er opmerkingen zijn met betrekking tot de toegezonden stukken
GPB 18-11 stand van zaken verzilting Bentwoud en GPB 18-12 stand van zaken Verlengde Molengangenpad. Dat blijkt niet het geval te zijn.
De secretaris meldt dat 16 gebruikers zich voor deze vergadering hebben afgemeld.
2. Actiepuntenvergadering 8 maart 2018
Actiepunt 18-001
Hierover vindt binnenkort een bespreking plaats tussen het DB van de Vrienden en het
bestuur van het Gebruikersplatform.
Actiepunt 18-010
De stand van zaken rond de Verlengde Bentwoudlaan wordt geagendeerd voor de bijeenkomst van 13 september.
Actiepunt 18-011
Staat geagendeerd.
3. Presentatie toezicht en handhaving in het Bentwoud
Door middel van een sheet presentatie geven Arie van der Graaf en Mart de Boer een
toelichting. De samenwerking van het toezicht in het Bentwoud wordt de komende tijd
uitgebreid. Er is samenwerking gezocht met de politie en zowel opsporingsambtenaren
en politieagenten zullen samen het toezicht vormen voor het Bentwoud. De samenwerking is nodig omdat politie en opsporingsambtenaren het gebied goed moeten leren kennen om ook adequaat te kunnen handhaven. Het buitengebied van de betrokken gemeenten moet in het denken van opsporingsambtenaren in hun denken ingeburgerd zijn.
Het gaat dus ook om opsporingsambtenaren die in dienst zijn van de betrokken gemeenten.
De heren Van der Graaf en De Boer vragen de gebruikers om misstanden of hun bevindingen aan Staatsbosbeheer door te geven. Dat kan via de website. Maak er foto’s van
en geef de meldingen door. Dat kan ook naar de wijkagent Benthuizen. Sprekers wijzen
erop dat er dit jaar nog toestemming was om te jagen in het Bentwoud maar dat houdt
in 2019 op. Er worden geen vergunningen meer gegeven of verlengd.
Vragen?
• Hoe vindt de communicatie plaats?
Via de portofoon. Zowel de BOA’s als de politie werken met hetzelfde systeem.
• Worden boswachters aangevallen zoals dat in de Oostvaarderplassen is gebeurd?
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Nee, dat is tot nu toe niet het geval.
Bestaat er een lijstje met contactpersonen voor verschillende calamiteiten?
Alle meldingen moeten naar a.vandergraaf@staatsbosbeheer.nl.
• Ligt er geen gedegen plan op tafel met betrekking tot het maaibeleid?
Boswachter Jaap Meere zegt dat de aannemer erop is aangesproken en dat duidelijk in het bestek staat wat en wanneer er gemaaid moet worden. Maaien mag alleen als de aannemer geconstateerd heef dat er geen dieren in het te maaien gebied zitten. Voor speelgras zijn er andere afspraken. Da moet vaak gemaaid worden omdat het speelgras is.
• Gaan de contacten tussen opsporingsambtenaren ook over gemeentelijke grenzen
heen?
Er is een samenwerkingsoverleg onder leiding van Staatsbosbeheer waar de opsporingsambtenaren en de politie aan deelnemen en waar grensoverschrijdende
zaken ook aan de orde kunnen worden gesteld.
De voorzitter dankt de heren Van der Graaf en De Boer voor hun presentatie en de tijd
die ze genomen hebben om de vragen duidelijk te beantwoorden.
•

4. Doorontwikkeling Bentwoud
De voorzitter vraagt Boukelien Bos (Staatsbosbeheer) een nadere toelichting te geven.
Boukelien Bos legt uit dat er in het Gebruikersplatform diverse malen de stand van zaken
rond de doorontwikkeling van het Bentwoud is gesproken. Dat is gebeurd via werkgroepen waarin ook gebruikers, namens het Gebruikersplatform, hebben deelgenomen. Er
moeten nu volgende stappen worden gezet en Boukelien wordt daarbij ondersteund door
een collega. De stappen die gezet moeten worden betreft het gebied parkeerplaats West.
Staatsbosbeheer heeft gegevens verzameld en deze ook geprojecteerd op de kaart van
het Bentwoud in een eerdere bijeenkomst van het Gebruikersplatform. Staatsbosbeheer
gaat nu op zoek naar activiteiten en ondernemers die het beste aansluiten bij hetgeen bij
parkeerplaats West het beste past. Staatsbosbeheer werft niet zelf ondernemers maar
biedt ondernemers materiaal en kaders aan waarbinnen activiteiten kunnen worden ontwikkeld voor dit gebied. Er wordt dus een uitvraag gedaan aan de markt door het beschrijven van ambities voor dit gebied. Een en ander wordt in een document vastgelegd.
Om een en ander in goede banen te leiden en om er ook voor te zorgen dat het bestuurlijk overleg over voorstellen kan beslissen wil Staatsbosbeheer een adviescommissie in
stellen om het bestuurlijk overleg te kunnen adviseren. In deze adviescommissie wil
Staatsbosbeheer graag vertegenwoordigers van het Gebruikersplatform en de Vrienden
opnemen.
De voorzitter dankt Boukelien Bos voor haar toelichting en vraagt of er vragen of opmerkingen zijn.
• Gevraagd wordt hoe concreet de plannen moeten zijn?
Geantwoord wordt dat plannen iets moeten toevoegen aan het gebied. Boukelien
Bos zegt toe dat zij het bestemmingsplan Rijnwoude aan de secretaris zal toezenden.
Actiepunt: 18-012
• Gevraagd wordt of Staatsbosbeheer al concrete suggesties heeft gehad?
Geantwoord wordt dat dat het geval is. Een en ander zal ook in de adviescommissie besproken worden.
• Gevraagd wordt of plannen Europees aanbesteed moeten worden?
Geantwoord wordt dat dat niet het geval is.
• Gevraagd wordt of plannen alleen het Bentwoud betreffen of ook de randen van
het Bentwoud?
Geantwoord wordt dat het alleen om plannen kan gaan die in het Bentwoud gerealiseerd kunnen worden.
De voorzitter stelt vast dat de vragen zijn beantwoord. Hij constateert dat in de komende
tijd werk moet worden verzet. Vooral door de leden die door het Gebruikersplatform zijn
benoemd in de werkgroep doorontwikkeling.
Boukelien Bos vraagt om toezending van de contactgegevens.
De secretaris zegt hiervoor te zullen zorgdragen.
2

Actiepunt: 18-013
Korte pauze
5. Mededelingen van en vragen aan Staatsbosbeheer
Presentatie website Bentwoud
Linda Groeneveld (Staatsbosbeheer) geeft door middel van een presentatie inzicht in de
opzet en opbouw van de website voor het Bentwoud. Daarbij is zij wel aan regels gebonden die de ontwikkelaars van Staatsbosbeheer voor websites hanteren.
Connie van Daalhoff merkt op dat vooral de natuur en het natuurlijke karakter van het
Bentwoud centraal moet staan. En er moet ook aandacht zijn voor het gebruik van het
Bentwoud door gehandicapten.
Linda Groeneveld zegt zich dat bewust te zijn. Er wordt nu met voortvarendheid gewerkt
aan het gereedmaken van de website om ook te trachten deze officieel te kunnen presenteren op de Bentwoud Buitendag.
Onderzoek toegankelijkheid gehandicapten
Linda Groeneveld doet verslag van een inspectie die op 16 mei heeft plaatsgevonden. Samen met Wim Stegeman hebben zij gehandicapten en inspecteurs begeleid bij een bezoek aan het Bentwoud. De horeca is bezocht als ook paden, de parkeerplaats en is er
naar de borden en wegwijzers gekeken. Soms waren de inspecteurs kritischer dan de
deelnemers en er waren ook zaken niet in orde. Zoals het gehandicaptentoilet op de
Golfbaan. Maar ook waren er opmerkingen over de paden, de bestrating, de parkeerplaats en de borden. Er wordt nu een rapport opgesteld waarvan Linda Groeneveld toezegt de inhoud ook te zullen bespreken met het Gebruikersplatform.
Actiepunt: 18-014
Stand van zaken ruiterpaden
Linda Groeneveld deelt mee dat het overleg nog gaande is. Er is een contract met de organisatie van de ruiters in voorbereiding. Echter het zit juridisch ingewikkeld in elkaar
omdat Staatsbosbeheer gedeeltelijk verantwoordelijk blijft. Daarnaast is geconstateerd
dat de bezanding van de aan te leggen ruiterpaden zeer kostbaar is. Een en ander wordt
nu in kaart gebracht en daar moeten de Provincie en Staatsbosbeheer een besluit over
nemen.
Ria van Diemen vraagt wie aansprakelijk is als er met ruiters en paarden ongelukken
voordoen als gevolg van slecht onderhoud van de ruiterpaden.
Linda Groeneveld antwoordt dat dat nu juist uitgezocht wordt en een van de knelpunten
is bij het op te stellen uiteindelijke contract.
Aanpassingen in de Driehoek (Gemeente Zoetermeer).
De secretaris deelt mee vlak voor deze vergadering per mail informatie te hebben ontvangen van de gemeente Zoetermeer. Het ontwerp is praktisch rond en wordt binnen
twee weken aan de verkeerscommissie en aan Staatsbosbeheer voorgelegd. Na een akkoord van die partijen wordt het voorstel gepresenteerd aan de bewoners en aan het Gebruikersplatform. De gemeente heeft aangegeven die presentatie te willen doen op de
Bentwoud Buitendag. Dat zal worden doorgegeven aan de coördinator van de Vrienden
van het Bentwoud die de Bentwoud Buitendag in haar portefeuille heeft.
Ontwikkeling kinderspeelbos
Linda Groeneveld zegt dat nu nog niet te zeggen is wat er uiteindelijk nog gerealiseerd
kan worden in het kinderspeelbos. Dat hangt af van de hoeveelheid geld die overblijft nadat in de Driehoek de nodige aanpassingen zijn gedaan.
6. Vragen en opmerkingen gebruikers Bentwoud
Informatie inzake activiteiten Vrienden van het Bentwoud
Meegedeeld wordt dat er een nieuwsbrief is verschenen waarin mededelingen worden gedaan van een tocht die de Vrienden organiseren in het Gouwebos.
Brief Vrienden inzake gevaarlijke situatie Nieuwe Hoefweg
De voorzitter constateert dat de Provincie inmiddels de nodige maatregelen heeft genomen en het gevraagd hek geplaatst is. Daarnaast wijst hij erop dat deze kwestie binnen-
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kort besproken wordt in het te plannen DB-overleg tussen het bestuur van het gebruikersplatform en het DB van de Vrienden. Met name de afstemming hierover heeft ontbroken.
N 207
De Vrienden wijzen erop dat uit informatie van het Hoogheemraadschap Rijnland blijkt
dat de verlengde Bentwoudlaan (N207) hoger moet worden aangelegd dan de Provincie
van plan is. Daarvoor is een nieuwe MER nodig en de Vrienden zullen er bij de Provincie
op aandringen dat die er ook komt.
Kees Bot meldt dat Provinciale Staten op 25 april groen licht heeft gegeven voor de volgende fase, de realisatiefase, van de N207. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat er
tweetal onderzoeken moeten komen waarbij de problematiek breder bekeken wordt dan
wat in het voorstel staat en ook alternatieven worden onderzocht. Naar sprekers oordeel
is het duidelijk dat er geen spade de grond in gaat voordat deze studies gereed zijn.
Ontwerp bestemmingsplan Hogeveenseweg
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Noordam.
Mevrouw Noordam schetst in het kort welke plannen haar buurman, de heer Dijkshoorn,
bij de gemeente Alphen aan den Rijn heeft ingediend. Naast een minicamping, bed and
breakfast en een landwinkel wil men ook op het terrein een composteerinrichting realiseren. Zij wijst erop dat vrachtwagens het terrein alleen kunnen bereiken door gebruik te
maken van de weg die naar parkeerplaats Noord loopt. Dat kan op den duur tot onveilige
situaties leiden. Ook verwacht zij stankoverlast. Zij vraagt de gebruikers om haar te
steunen en bij de gemeente bezwaar in te dienen tegen de plannen. Zij hoopt dat ook
Staatsbosbeheer bezwaar maakt.
Boukelien Bos zegt dat Staatsbosbeheer dit heeft opgenomen met de gemeente Alphen
en gevraagd heeft dit te bespreken in het bestuurlijk overleg.
Marcel van der Veen merkt op dat er in het verleden met de desbetreffende eigenaar afspraken zijn gemaakt die ook in contacten zijn vastgelegd. Die afspraken bestaan al
sinds 2014 maar gaan in deze tijd behoorlijk knellen.
De voorzitter stelt voor een brief te sturen aan de gemeenten Alphen waarin de zorgen
van het Gebruikersplatform tot uiting wordt gebracht. Hij vraagt of de gebruikers daarmee kunnen stemmen. De meerderheid kan zich in deze aanpak vinden.
Besluit: 18-004
7. Vaststellen verslag gebruikersplatform 8 maart 2018
De voorzitter constateert dat er geen tekstuele en inhoudelijke opmerkingen zijn en dat
het verslag definitief is vastgesteld.
8. Rondvraag
Jan van der Meij deelt mee dat AV’47 samen met de Provincie en Staatsbosbeheer in
september een wandeltocht organiseert in het Bentwoud. Deze is vooral gericht op de
bewoners van Waddinxveen. Een folder wordt aan de gebruikers uitgereikt.
Cees Bot vraagt om fietsenrekken te realiseren op punten waar wandelaars willen gaan
wandelen maar hun fiets niet kunnen plaatsen.
De secretaris antwoordt bekend te zijn met het verzoek maar op een tekening te wachten waar deze gewenste plekken staan aangegeven zodat de vrijwilligers voor plaatsing
kun zorg dragen.
9. Sluiting
Niets meer aan de orde zijnde sluit de voorzitter, onder dankzegging, de bijeenkomst.
Belt Schutsloot,
4 juni 2018.
Alfred Lohman

4

